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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

 din comuna Cacica 
 
 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a domnului primar, înregistrat cu nr. 9933 din 14.12.2021; 
 În conformitate cu:  
- prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, 
funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 3 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările 
ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 din Ordinul Ministrului Administraţiei si Internelor nr. 132/2007 – pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii –cadru a Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Cacica, judeţul 
Suceava,  prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Primarul comunei Cacicava asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

             Art. 4. Prezenta  hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - județul Suceava, compartimentelor interesate din 
cadrul Primăriei comunei Cacica şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul 
www.comuna-cacica.ro.  
 
                                     Iniţiator: 
                                     PRIMAR,                 
                                 Petru Todosi                                                  Avizat: 
                                                                                        Secretar general al comunei, 
                                                                                         Georgeta-Graţiela Volanschi 
   Cacica, 14 decembrie 2021 
   Nr. 9934 
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